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Kruiden

Kruiden zijn in, al een hele tijd. En de opmars van moestuinen is

ook bezig. Tel deze twee samen: wat is er leuker dan eigen kruiden

kweken? Je hebt maar een kleine oppervlakte nodig, of een paar

bakjes op je terras.

Bieslook kennen we allemaal: lekker tussen salades of fijngesnip-

perd op een omelet geeft het een extra smaakervaring. Maar op

een plantenwandeling in onze streek leerde ik ook kraailook ken-

nen. Die is nu al te vinden, net als daslook (foto). En dan is er nog

look-zonder-look, waar je bijna niet hoeft naar te zoeken.

Hoe je deze plantjes kan herkennen? Vanwaar hun soms gekke

naam? Zijn ze ook eetbaar en lekker in een gerecht? Mag je ze

zomaar plukken of meenemen om zelf te planten?

Op onze plantenwandelingen ontdek je altijd iets nieuws. Kom jij

ook mee op speurtocht?

Rita Plattau

Een rood kruisje naast het adres hierboven? Dan

hebben we je lidmaatschapsbijdrage voor 2017 nog

niet ontvangen.

Voor € 15,- ben je een jaar lang lid!
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Het papiertje waarop onderstaand gedicht stond, zat in

een doos met godsdienstige lectuur (uit de achttiende en

negentiende eeuw, in het Latijn, Frans en Nederlands) uit

de bibliotheek van pastoor Veltmans, die Guido Sweron

kreeg van Jos Nolens uit Hasselt, een ver familielid van

Veltmans. Het werd in 1938 geschreven door Theodore

Janssen (1870-1957), die van 1906 tot 1937 pastoor was in

Remersdaal (1). Tot zijn dood leefde hij nadien in het

rusthuis van de Kan in Aubel.

Midden eener heuvelkimme

Ligt het dorp hier in een dal

Wie geen heuvlen kan beklimmen

Mijdt het kleine Remersdael

’k Heb dat vroeger niet geweten

Vroeger in mijn jongentijd

Doch mijn longen zijn versleten

Ik raak hier mijn adem kwijt

‘k Heb hier eenendertig jaren

Als pastoor mijn plicht volbracht

’k Ben dan naar de ‘Kan’ gevaren

Waar ik nu mijn plicht betracht

Later zal ik al mijn vrienden

Van ons dorpje Remersdael

In den hemel wedervinden

Waar de vreugd niet einden zal

‘k Dank U voor de goede wenschen

Die gij mij hebt toegestuurt

Aan mij, een dier oude menschen,

Die vroom naar de sterren tuurt

(1) Xhonneux, J.L.: http://perso.infonie.be/in074793/

Baerten/critiques.htm.

Remersdael

Bovenstaande foto komt je wellicht bekend voor, maar

weet je ook waar en wanneer die werd getrokken? Het

moet ergens in 1971 zijn geweest en ik had nog nooit van

een platz gehoord.

Vanuit het openluchtmuseum van Bokrijk en meer be-

paald van toenmalig stichter-conservator, Jozef Weyns,

was er nogal wat aandacht voor de Voerstreek. Jozef

Weyns was laaiend enthousiast over de vele vakwerkhui-

zen waarmee de streek was bezaaid. Zelf kocht hij op De

Plank een paar vakwerkhuizen en verhuisde hij het erf

Royen naar het museum. De schuur die hij voor zichzelf

wilde inrichten, lag naast het huis van wed. Broun-Doorn-

haag en werd in de jaren ’80 door die familie van de we-

duwe Weyns overgenomen. Een zoon van Weyns (psy-

chiater?) heeft ook een gerestaureerd vakwerkhuisje

halverwege huis Broun en boerderij Wiertz.

(In Bokrijkse Berichten XII kan je alles lezen over de be-

vindingen van dr. J. Weyns en dr. Jaak Nijssen: Het

Boerenhuis uit de Voerstreek in het Vlaamse Openlucht-

museum te Bokrijk, Genk-Bokrijk 1972).

Maar waar ik op wilde terugkomen was die eerste keer

dat ik over de platz van de Voerstreek hoorde spreken, en

wel door Weyns en Nijssen bij Jaak en Elza thuis. Daar zou

op traditionele wijze de platz worden versneden en opge-

diend volgens de wijze waarop dat door de moeder van

Jaak Nijssen gebeurde. Zijzelf kon er die dag om de een-of-

andere reden niet bij zijn. De platz moest op een wissen

onderlegger worden opgediend en in duimbrede repen

worden gesneden zodat de ruitvormige stukken ‘uit het

vuistje’ gegeten konden worden.

De platz zoals hij toentertijd door bakker Deckers in Teu-

ven werd gebakken, was volgens beide heemkundigen de

lekkerste en origineelste uit de streek. Jammer genoeg

werd het recept achteraf verkocht (of overgegeven) aan

een bakker in Hendrik-Kapelle (bakkerij Brühl). Momen-

teel wordt hij in die vorm nog bereid en verkocht door

bakker Ledent.

Het was toen ook dat Jozef Weyns het eerste logo van ‘het

Veltmanshuis’ ontwierp.

Guido Sweron

Platz

Jozef Weyns (rechts, met Jean Schillings en deputé Miel Smets) bij

de opening van het Voerhuis in het museum van Bokrijk.
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Op deze vierde Werkwinkel van Heem en Natuur Voeren

kwamen 14 deelnemers luisteren en vertellen over vanal-

les wat zomaar ter sprake kwam. Onder leiding van Fridy

Maurer en genot van snoep en drinken begonnen we over

de honingbij. Leuvense onderzoekers vonden bij bijen die

ze onderzochten op het deformed wing virus, een virulen-

tere (sterker ziekmakende) variant dan die welke enkele

jaren geleden bekend was. Enkele jaren geleden ontdek-

ten ze ook al een nieuwe darmparasiet bij bijen. Geen

goed nieuws: mochten de bijen uitsterven, dan hebben we

een groot probleem. Wie anders gaat al de voedselplanten

bestuiven? Nu houden vooral nog de solitaire bijen stand.

Overigens blijken bijen in de steden het tegenwoordig

beter te doen dan op het platteland. Zelfs boven op de

kathedraal van Den Bosch staan bijenkasten. Vroeger had-

den we nogal agressieve bijen. Dat was ergens begrijpelijk,

omdat voor de oogst van honing de bijen vermoord wer-

den en blijkbaar hadden de bijen – kragke genaamd – in

de gaten wanneer ze naar de slachtbank gingen. Arabische

bijen waren de oplossing voor de imkers! Die waren veel

sympathieker. Maar ze brachten ook de varroamijt met

zich mee. Dat was het begin van alle ellende, vergelijkbaar

met de konijnen in Australië.

Dan werden er een aantal losse opmerkingen geplaatst en

vragen gesteld. Willy Vanormelingen, priester van het bis-

dom Hasselt, is op 27 januari 2017 in Alken overleden; hij

werd 79 jaar. Hij was pastoor-deken in Voeren van 30 april

1984 tot 31 oktober 1988. Of hij zich hier lekker op zijn

plaats voelde, wordt betwijfeld. Zo schrok hij in het begin

hevig van de taaltoestanden in onze streek.

In het laatste Voerens Blaedsje maakten we al melding het

kleine aantal vogels in tuinen deze winter. In het radio-

programma Vroege Vogels wisten ze enkele oorzaken: er

zijn weinig mezen uit het noorden komen afzakken, de

eerste leg was erg slecht en het was een goed mastjaar –

veel voer in de bossen, dus komen ze niet naar onze voe-

derplank in de tuin. Mussen zijn al jaren teruggaand, van-

wege te weinig losse pannen op de daken, hun geliefkoos-

de nestelplaats. Enkele waarnemingen: opvallend aan

mussen is dat als je graantjes strooit ze eerst met een paar

komen kijken en pas durven gaan eten als ze met een mus

of vijftien zijn. Dat is een manier van bescherming tegen

roofdieren. Als er maar één mus zit, is die altijd de klos.

Als er een groep zit en er duikt een roofvogel op, dan

stuiven de mussen alle kanten op en heeft ie niks! Als er

vetbollen in de tuin hangen komen eerst de mussen en als

die voldaan zijn komen pas de mezen. Mezen zijn langsla-

pers, vandaar dat eerst de mussen eten en dan de mezen.

Er gingen foto’s rond van Jaak Nijssen die een demonstra-

tie gaf van het vlaaisnijden in traditionele ruiten stukken.

Linzenvlaai wordt ook zo gesneden. Linzenvlaaien is in

Belgie minder bekend en wordt zo genoemd omdat dit

soort gebak maken in het Oostenrijkse Linz. Er zitten

natuurlijk géén linzen in… Meestal werden linzenvlaaien

zo gesneden, het deeg was vaster. Bij grotere vlaaien

komt het figuur beter uit. Er zijn nog enkele mensen uit

Voeren die vlaaien op deze manier kunnen snijden. Een

keertje tonen in een Werkwinkel? Slagroomtaart – gatto,

met de klemtoon op de eerste lettergreep – wordt dan

weer gesneden met een rond stuk in het midden.

Waarom knopen de herenhemden andersom dan de

dameshemden? Vroeger werden de kasteelheren gekleed

door de dames, dus was dat handinger. Of was het

om inkijk bij de dames te vermijden als die in de kerk

aan de linkerkant zaten? Op de schilderijen van Ru-

bens en zo zie van die gewichtige kragen. Die zaten

los van de onderhemdjes. Dan hoefden ze niet mee-

gewassen te worden. Vroeger werd eens per jaar al-

les gewassen en daarna gespoeld, in Noorbeek

bijvoorbeeld aan de Wesj. De was die te drogen werd

gelegd, moest door een knecht bewaakt worden te-

gen diefstal. Goed in de slappe was zitten is rijkdom,

door de slappe briefjes tegenover de munten? Of

droegen de rijken soepele kledij tegen de werklieden

die stijve kleren hadden? Blauw bloed hadden de rij-

ken die mooi blank wilden zijn, teken dat ze niet op

het veld hoefden te werken. Daardoor zag je de

blauwe aderen door hun huid schijnen. Vroeger

wasten de mensen zich niet al te dikwijls. Zo kwam

het dat als je op zondag de kerk binnenkwam deze

naar een koeienstal rook.

Toen de voorstelling van de bijbel uit 1556 in ’s-Graven-

voeren ter sprake kwam, ooit in bezit van Winand Vande-

berg oftewel het Veldratteke (zie Koeënwoof nr 36), haal-

den sommigen herinneringen op aan hoe hij leefde. Eens

stond hij heel lekkere appelmoes te maken met rozijntjes

in, die iemand hem ‘gelangd’ had. Lange is een heel oud

dialectwoord voor aanreiken. Hij leefde in de kou, brood

bevroor op de keukentafel. Kraantjeswater gebruikte hij

zelden. En hoe deden de Romeinen, die op dezelfde plek

hun villa hadden, dat eigenlijk? Er is nooit een spoor van

een put gevonden. Slaven misschien, die water haalden

uit de Voer? Toen het Veldratteke stierf maakten de om-

liggende boeren al onderling uit wie welke velden kreeg,

iets dat gebruikelijk was.

Fridy Maurer, Jos Buysen

Gezellige werkwinkel in het Veltmanshuis

1984
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Telefoneren

Nog enkele reacties op het

artikel over telefoneren in het

vorige nummer van het

Blaedsje. Jean Bonten her-

innerde zich dat hij van Jaak

Nyssen kopieën had gekregen

uit een ‘oud telefoonboek’,

uit 1926, dat Jaak op een

rommelmarkt zou hebben

gekocht. Klaarblijkelijk is het

eerder een gids met vooral

administratieve en commerci-

ele informatie. Hij toont voor-

al aan hoe sterk de sociale

structuur is veranderd in de

diverse dorpen. De midden-

stand van toen is nu bijna

compleet verdwenen. Je ziet

ook dat er nog maar heel

weinig telefoons waren. Let

ook eens op het symbool

voor een telefoonaansluiting:

micro en luidspreker waren

duidelijk nog niet in één

hoorn gecombineerd.

Elza Vandenabeele herinnert

zich niet dat haar man het

bewuste boek heeft gehad.

Wie iets meer kan vertellen

over dergelijke publicaties,

mag ons dat altijd laten

weten.

Elza herinnert zich wel hoe de telefoonsituatie hier was

toen ze in Voeren kwam wonen, waar haar man werkzaam

was als veearts: ‘In 1956 kwam ik in Sint-Martens-Voeren

wonen. We hadden een zwart telefoontoestel. Je nam met

je linkerhand de hoorn op en draaide aan een hendeltje met

je rechter. Een vrouw nam op, in het Frans: de telefoon-

centrale van Warsage. Je noemde je telefoonnummer: ‘le

trois-cent onze’. Nu nog altijd mijn laatste drie cijfers! Dan

het nummer van de abonnee die je zocht. Een andere cen-

trale, dat moest je erbij zeggen. Dokter, dierenarts, melden

van een zwaar zieke of een overledene, dat kreeg voorrang.

Soms moest je wachten tot je teruggebeld werd.

De hele Plank, Teuven en Remersdaal waren bij de telefoon-

centrale van Aubel. ’s-Gravenvoeren was bij Warsage. Was

Moelingen bij Visé? Sint-Pieter was alleszins bij Aubel. Tele-

foneren kon je van 6:00 uur ’s morgens tot 9:00 uur ’s

avonds. Voor de nachttelefoon moest je bijbetalen; dat de-

den weinig mensen buiten de dokter en de veearts en zo.

Mensen kwamen soms ’s nachts bij ons vragen om de dok-

ter te bellen.

Toen in 1961 ‘de politiek’ begon meenden de vlaamsgezin-

den dat de dame in de centrale van Warsage hun telefoons

afluisterde en de berichten aan de andere partij doorgaf.
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Dat ze luisterde wist men omdat ze soms na een bepaald

gesprek haar meeleven betuigde (zei men!).

Ik weet niet meer wanneer we voor het eerst automatisch

konden telefoneren. Toen we in het najaar van 1965 ver-

huisden hadden we al een automatische telefoon, met

een draaischijf.

De gemeenten hadden (wanneer?) in de gehuchten een

soort openbare telefoon, in een handelszaak. Dat bete-

kende een gratis telefoonabonnement. Maar ze moesten

iedereen (tegen vergoeding van de kosten) laten telefone-

ren en mensen uit de buurt gaan roepen als er een tele-

foon voor hen binnenkwam. Dat bracht natuurlijk ook

klandizie met zich mee. Ik herinner me die openbare

telefoon bij Jetteke in Veurs en bij Spee in Schoppem. De

bewoners van de dorpskernen konden zich behelpen met

het gemeentehuis en de post.

Een telegram werd aan huis gebracht; ik herinner me dat

Albert Meens dat lang deed. Hij kreeg het bericht telefo-

nisch en typte het op een telegramformulier. Een dier met

een besmettelijke ziekte werd telefonisch gemeld aan de

veearts die het staal voor onderzoek had opgestuurd en

daarna met een telegram bevestigd.’

Wie heeft er ooit de eerste paddenstoel durven eten? …en

heeft deze persoon dat ooit nog kunnen navertellen? Het

antwoord moeten we schuldig blijven, maar waarschijnlijk

is het wel zo dat men in verschillende culturen eerst een

rondje Russische roulette heeft moeten spelen met de

plaatselijke soorten, om te ontdekken wat al dan niet eet-

baar of wel giftig was.

Het resultaat van dit experiment heeft in hoge mate be-

paald of de afstammelingen van deze ‘proefeters’ achteraf

liefhebbers geworden zijn van paddenstoelen, ofwel een

paddenstoelenfobie hebben ontwikkeld. Polen en Italia-

nen werden aldus echte ‘mycofagen’, die al vlug ontdek-

ten hoe lekker paddenstoelen wel konden zijn. Britten

daarentegen werden ‘mycofoben’, met een doodsangst

voor alles met een hoedje en een steeltje.

De Russen, met hun strenge winters, hadden al vlug door

dat paddenstoelen een waardevolle bron betekenden van

levensnoodzakelijke proteïnen. Niet te versmaden in stre-

ken waar de mensen sterk gemotiveerd waren om alles te

verzamelen wat eetbaar was, voordat de strenge winter

zijn intrede deed. Japanners, die te kampen hadden met

schaarste aan landbouwgronden, moesten ook inventief

zijn inzake voedselbronnen. Ook bij hun stond de padden-

stoel al vlug op het menu. Maar de matsutake , een grote

ridderzwam , daar moesten ze afblijven. Tot de achttiende

eeuw was de consumptie van deze paddenstoel strikt

voorbehouden aan de keizer en zijn hof. Een dergelijk ver-

bod vinden we ook in het Oude Egypte. De farao’s verbo-

den de bevolking om zelfs maar paddenstoelen in hun be-

zit te hebben, want in dit droge, hete klimaat was de pad-

denstoel een kostbaar bezit. Enkel maar bestemd voor

consumptie binnen de muren van de flamboyante palei-

zen.

De beroemdste ‘koninklijke paddenstoel’ is wel de keizer-

amaniet, Amanita caesarea (foto hiernaast) – een soort

die enkel maar te vinden is in de streken rond de Middel-

landse zee. Maar wie weet, als de opwarming van de aar-

de zo voortgaat, vinden we binnenkort deze lekkernij mis-

schien ook wel in onze bossen. De naam van deze zwam,

keizeramaniet, spreekt voor zich. Deze zwam was enorm

populair bij de Romeinse keizers. Denk maar even aan

keizer Claudius, vergiftigd door Agrippina met een schotel

keizerszwammen, gedrenkt in het sap van groene knol-

amanieten. Plinius vertelt in een van zijn geschriften dat

rijke Romeinen enkel maar in hun keuken kwamen bij het

reinigen van de paddenstoelenoogst. Ze hielpen zelfs mee

met deze karwei, om toch maar niets te moeten missen

van de aldaar vrijgekomen, delicate aroma’s op de werk-

tafel. De bereide paddenstoelen werden opgediend in zil-

veren schotels, en bij het eten werd enkel maar gebruik

gemaakt van messen met amberen handvaten. Padden-

stoelengerechten werden in Rome dan ook gekwalificeerd

als dignes des Dieux, de goden waardig.

Ook aan de Franse vorstenhuizen stond de paddenstoel

hoog in aanzien. Zo was koning Lodewijk de achttiende

een fervent liefhebber van morieljes. Vooral met geroos-

terd brood en een vleesragoût mocht men hem deze

godenspijs dagelijks serveren. Enkele uren voor zijn dood,

op zijn sterfbed, was hij nog druk doende om morieljes

aan een draadje te rijgen, met het oog op het drogen van

zijn lievelingskost. Een andere Lodewijk, namelijk de zes-

tiende, stond aan de wieg van de grote paddenstoelen-

markten in Bordeaux. Reeds in de vijftiende eeuw vond

hier een levendige handel plaats in voornamelijk eek-

hoorntjesbrood. Vandaar ook de naam: les cèpes de

Bordeaux.

Ons vorstenhuis prefereert de truffel, maar als lezer met

waarschijnlijk een bescheidener budget, stap je toch liever

naar de supermarkt voor een portie oesterzwammen of

shii-take. Ook lekker, hoor!

Jos Tuerlinckx

Paddenstoelen en gastronomie

© Trekearth
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Ons Voerens Blaedsje is een tijd-

schrift over heem en natuur. Laten

we beginnen met de natuur. Onze

geliefde Voerstreek is gezegend met

een rijke natuur, een bijzonder

landschap met typische fauna en

flora. Al moet ik toegeven dat het

niet altijd even goed gesteld is met

‘het roerend goed’.

De oudere ‘inboorlingen’ kunnen zich

het Alsbos anno 1950 nog wel herin-

neren als een statig loofbos. Het was

een geaccidenteerd terrein met do-

lines en konijnenpijpen. De weilan-

den van de naburige veebedrijven

waren afgezoomd met meidoornha-

gen, waartussen hier en daar een ge-

knotte es of haagbeuk als rijnsteen.

De konijnen, nog niet gedecimeerd

door de myxomatose-epidemie,

kwamen familiaal maar waakzaam

lekker mals gras knabbelen. Bij het minste onraad vlucht-

ten ze tussen de meidoornstokken door naar hun veilige

haven, het Alsbos.

Nu moet ik even bij mijn raadsman checken of bepaalde

handelingen na zestig jaar nog strafbaar zijn…

Als we ’s zondags van de hoogmis thuiskwamen ging moe-

der na het genieten van een tasje koffie aan de slag om de

noon te bereiden. Papa vroeg: ‘Gèt ieëme mit deur gen

wej waandele?’ Ik aanvaardde graag zijn aanbood.

We wandelden door de Groete Wej tussen de kudde rustig

grazende koeien. Mijn vader monsterde elke koe en ge-

noot met volle teugen en fierheid van wat God hem gege-

ven en hijzelf gefokt had.

Aan de meidoornhaag langs het Alsbos hield pa plots halt,

kneep in mijn hand en zei: ‘Zies te ze hange?’ Ik wist niet

waarheen kijken. Voor mij was dat bargoens, zelfs geen

dialect. Met een ondeugende glimlach herhaalde hij zijn

cryptische vraag ‘Zies te ze hange?’ Hij zakte, eerbiedig als

in de kerk, door zijn knieën en wees met zijn vinger naar…

naar… naar iets haast onzichtbaars tussen de stammen

van de meidoornhaag. Tussen de dichte stekelige takken

hingen enkele stroppen. Bijna onderwijzend toonde hij me

hoe zo’n strop gemaakt was, hoe groot de opening moest

zijn, hoe die stevig vastgemaakt werd aan een dikkere tak,

hoe hoog ze van de grond moest hangen. Voortgezet

beroepsonderwijs! Wow, dat was nog iets anders dan de

geheimpjes van Sinterklaas, de paashaas en de ooievaar

die kindjes brengt!

Al had de inspectieronde geen buit opgeleverd, het bleef

een leerrijke wandeling net vóór onze dampende groen-

tensoep.

Enkele dagen later ben ik in een vrij moment het werkhuis

ingedoken. Met wat draad heb ik vakkundig een viertal

stroppen geknutseld om die dan als een leerling-stroper te

gaan hangen waar de konijntjes vergaderden. Terwijl mijn

ouders de koeien molken kon ik er wel dagelijks even tus-

senuit knijpen om langs de meidoornhaag te lopen. Tien-

tallen konijnen kozen telkens het hazenpad maar ontwe-

ken nu al een week alle stroppen. Ik werd er stilaan mis-

moedig van. Je zou op den duur gaan twijfelen aan het

gezegde ‘de aanhouder wint’.

Tot dat mijn vader mij even sommeerde hem te volgen

naar het werkhuis. Daar kreeg ik flink de oren gewassen.

‘Menneke, hubs te ströpe gemakt? Doa mos te waal der

rigtigge roeë droad veur pakke.’ In een hoekje hing er een

rolletje dunne koperdraad aan de haak. Vader sneed een

lengte en demonstreerde hoe je een ordentelijke strop

maakte. ‘En noe ges te dieng ströpe van dieke galvanisee

weg-hoale. En heuj dich!’

Vader liet verstaan dat stropen toch wel riskant en onwet-

telijk was en dat onze buurman, boswachter Haccourt, de

schoonvader van Jetteke, ons niet mocht betrappen.

Mijn huiswerk was elke dag een wandelingetje maken in

de wei. Tientallen konijnen, dikke en dunne, oude en jon-

ge, vluchtten door de haag het bos in. Tot er toch eentje

de ‘goede’ vluchtweg nam. Je kunt niet geloven wat voor

een succesgevoel dat eerste konijn in de strop was. De

aangeleerde nekslag lukte niet. Ik hem dan maar aan de

strop over de grond – zodat Haccourt het niet kon zien –

naar huis gesleept en toevertrouwd aan de ouderlijke

macht.

Kort nadien brak in onze contreien de konijnenziekte uit.

Toen lagen dode en zieke konijnen zo voor het oprapen.

Het Alsbos werd gerooid en de meidoornhagen vervangen

door gegalvaniseerde stroomdraad. Maar ‘de herinnering

blijft’, zingt Erik Van Neygen.

Naam van de auteur bekend bij de redactie!

Stropen

© De Telegraaf
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In de loop der eeuwen zijn door verschillende pastoors re-

gisters aangelegd, waarin ze op uiteenlopende manier de

doop, het huwelijk en overlijden van hun parochianen no-

teerden. Soms noteerden ze echter méér dan alleen die

gegevens. En nu en dan levert dat verrassende informatie

op over wat zich in het dorp heeft afgespeeld. In het voor-

jaar van 1703 maakte de toenmalige pastoor van ’s-Gra-

venvoeren enkele opvallend lange aantekeningen, die

aanleiding gaven tot het volgende verhaal, dat op hoofd-

lijnen de aantekeningen van de pastoor weergeeft.

Er waren de laatste tijd vervelende dingen gebeurd. Van

Wel was een bescheiden man en vond het nooit een pro-

bleem als hij niet bij alle besluiten werd betrokken, maar

er was meer aan de hand. Hij kreeg niet het respect dat hij

verwachtte. Zelfs zijn eigen kapelaan ging (niet nader toe-

gelichte) dingen doen die tot het takenpakket van de pas-

toor behoorden en hij liet zich daarin niet corrigeren. Dat

ging zelfs zóver dat de kapelaan hem publiekelijk verne-

derde. ‘Een aanval op Gods huis’ noemde Van Wel het en

hij spande verschillende kerkelijke en wereldlijke rechtsza-

ken aan tegen zijn kapelaan, waarbij de pastoor echter

steeds het onderspit moest delven. Hierbij vond de kape-

laan telkens steun bij enkele machtige Jezuïeten. Zij had-

den in ‘s Gravenvoeren veel bezit en dus veel invloed.

Al die vernederingen moest hij weer opnieuw beleven bij

de gebeurtenissen van de afgelopen weken. Pater Hendrik

Wouters, de vertegenwoordiger van de Jezuïeten van

Maastricht, lag al een tijdje ziek te bed in zijn woning aan

de Pley. Toen hij daar 17 jaar geleden was gaan wonen,

was Van Wel hier al pastoor. De Jezuïet was de broodheer

van de pastoor en dat maakt elke verhouding gecompli-

ceerd. Maar in de ogen van de pastoor had de Jezuïet

niets nagelaten om zijn geringschatting te tonen. De pas-

toor deed echter zijn best om de persoon en het ambt uit

elkaar te houden.

Pater Wouters werd alsmaar zieker en de pastoor ver-

wachtte dat hij, als herder van het dorp, aan het ziekbed

werd geroepen om de sacramenten toe te dienen. Maar

dat gebeurde niet.

En uit angst zich weer opnieuw afgewezen te voelen ging

hij niet uit eigen beweging naar de woning. Diep teleur-

gesteld was hij toen hij via geruchten moest horen dat de

Jezuïet niet hem, maar de pastoors van Noorbeek en

Aubel tot zich had geroepen om de biecht te horen en het

heilige oliesel te geven.

Enkele dagen later werd opeens de doodsklok van zijn

kerk geluid. Tot drie maal toe! Nota bene door zijn eigen

koster. En niemand had hem iets gezegd of gevraagd. Pas-

toor Van Wel voelde zich door dat alles diep gekrenkt en

er was niemand aan wie hij zijn verhaal kwijt kon. Daarom

schreef het hele relaas op. In het overlijdensregister van

de parochie. Aan het handschrift is te zien dat hij op dat

moment rustig moet zijn geweest.

Het verhaal beslaat drie pagina’s handgeschreven tekst,

geschreven met een vogelveer. Er zijn vrijwel geen door-

halingen. De samenhang is helder. Aan het einde van het

relaas troost hij zichzelf met de woorden van de Heer:

‘Wie u verwerpt, verwerpt mij.’ Het was inmiddels al laat

in de avond.

Buiten was het begonnen te regenen. De pastoor voelde

zich moe. Toen hij de volgende dag wakker werd was het

al licht. Blijkbaar had hij diep geslapen. Het zou een druk-

ke dag worden want het was Hemelvaartsdag. Het regen-

de niet meer, maar de dreigende lucht boven Mheer be-

loofde niet veel goeds.

We weten niet hoe de preek die ochtend is verlopen. Het

is de vraag of de parochianen goed naar de preek hebben

geluisterd. De mensen waren onrustig door het dreigende

weer.

Tegen de middag brak de hel los. Met oorverdovende

donderslagen en onophoudelijke bliksems. Een noodweer

zoals het dorp niet eerder had meegemaakt. Van Wel zelf

schreef erover: ‘Op die dag vielen er uit de hemel regens

die in dit land nooit eerder door mensenogen gezien zijn.

Het water in de rivier de Voer kwam als een stortvloed

vanuit Mheer vandaan en overstroomde het halve dorp.’

Alle huizen in de buurt van de Voer liepen onder water en

de stroming was zo hevig dat de huizen dreigden in te

storten. De uitgerukte en meegesleurde bomen beukten

tegen deuren en muren van de huizen waarvan sommige

het begaven en instortten.

Vooral bij de hoeve van de Jezuïeten was de situatie

rampzalig. De eigenwijze priesters hadden, niet lang na

aankoop van de hoeve, zonder te overleggen hun gebouw

uitgebreid door met een boogconstructie boven de rivier

te bouwen. Heel slim, maar bij hoogwater werkte zo’n

watertunnel als een dam. En het water stuwde zich

erachter op. De hele binnenplaats en alle stallen waren er

ondergelopen. Veel beesten verdronken er: 180 schapen,

vijf koeien en één paard.

Mensen liepen radeloos heen en weer op zoek naar

Een mini-zondvloed

Dicit Christus : « qui vos spernit, me spernit »

In fidem veritatis predictorum subsigno, hac 1 martij 1703

Andreas van Wel, actualis pastor sive vicarius, archidiaconaliter

institus in Foro Comitis anno 1688
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familieleden en bekenden. Nauwlettend hield men de

kolkende watermassa in de gaten.

Opeens, tussen de afgerukte takken en meegesleepte

spullen die zich ophoopten aan het Meuleken, stak

iemand vanuit het water zijn hand op.

Met gevaar voor eigen leven hebben

enkele dappere dorpsbewoners hem uit

het water gehaald. Het zwaar onder-

koelde, meer dode dan levende lichaam

brachten ze naar het huis van burge-

meester Jan Walpott en na enige tijd

lukte het om de jonge man weer aan de

praat te krijgen. Hij vertelde hoe hij het

kolkende water dat in de Greb vanuit

Mheer naar beneden stroomde, wilde

oversteken en toen was meegesleurd

tot aan de molen, waar hij enkele uren

in het water had gelegen.

De pastoor, bang om een ziel te verlie-

zen, was er niet gerust op en nam de

jongen voor de zekerheid alvast de

biecht af. Toen het levensgevaar was

geweken en hij weer wat had gegeten

en gedronken, brachten ze hem naar

het huis van de overleden pater

Wouters om daar verder aan te sterken.

En even leek hij echt op te knappen, maar zijn toestand

verslechterde plotseling. De pastoor heeft hem nog

kunnen voorzien van de laatste sacramenten in het huis

van pater Wouters. Uiteindelijk is de jongen na drie

dagen overleden. ‘Requiscat in pace’, schreef de pastoor

– moge hij rusten in vrede!

De pastoor schrijft niet wat al dit watergeweld in het

dorp en vooral in de hoeve van de Jezuïet, die hem zo-

veel leed had berokkend, met hem zelf heeft gedaan.

Hub Smeets

Naschrift:

Dit verhaal is gebaseerd op uitgebreide aantekeningen

die pastoor Van Wel maakte in het overlijdensregister

van de Sint-Lambertusparochie in ’s-Gravenvoeren. Zoals

toen gebruikelijk deed hij dat in het Latijn. Andreas van

Wel was pastoor in ’s-Gravenvoeren van 1688 tot 1705

(aldus pastoor d’Affnay).

Henricus Wouters was coadjutor van de Maastrichtse Je-

zuïeten. Hij stierf op 20 februari 1703 in ’s-Gravenvoeren

in zijn woning in het gebouwencomplex van de Jezuïeten-

hof. Hij werd in Maastricht begraven.

Het beschreven noodweer vond plaats op Hemelvaarts-

dag, 17 mei 1703.

De Jezuïetenhof is na veel verbouwingen nu, anno 2017,

de Auberge ’s Gravenhof aan de Pley.

De genoemde koster was Lambert Vlieck; hij woonde op

de plek waar anno 2017 het eetcafé de Pley is. Hij was

getrouwd met Margareta Wijnants.

De kapelaan was Jan Baptist Cortrijs; hij was op 12

augustus 1663 geboren en stierf op 89-jarige leeftijd op

18 augustus 1752 in ’s-Gravenvoeren.

De drenkeling was Jacob Moreau, ongeveer 24 jaar oud.

Zijn herkomst is niet duidelijk. Mogelijk was hij verwant

aan de burgemeester van Herve, Jacob Moreau. Hij heeft

in ’s-Gravenvoeren gewoond, maar dat was vóór 1703.

5 juli 1985

Boven: De Voer trad ook ook in recente tijden wel eens buiten zijn

oevers. Onder: Victor Renkens en Kristien Debougnoux in de Greb,

nadat het water daar in augustus 1983 een hoogte van 1,5 meter

had bereikt.
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Iedereen kent ze intussen wel: de wegwijzers

die je met genummerde wandelknooppunten

een streek te voet laten ontdekken. Ze houden

je op de juiste weg op intussen al meer dan

8.000 km wandelroutes.

De drie populairste wandelknooppunten van

dat netwerk liggen aan gebieden die beheerd

worden door Natuurpunt. Bovendien vonden in

deze gebieden de laatste jaren ook grote Euro-

pese inrichtingsprojecten plaats, waardoor de

natuur er nog veel mooier werd. Nochtans was

er tijdens de werken vaak protest, maar nu be-

wijst de populariteit van deze knooppunten dat

het brede publiek de grote herstelprojecten van

Natuurpunt waardeert. Al deze gebieden beho-

ren tot het Natura 2000-netwerk, het Europese

netwerk van beschermde natuurgebieden.

Knooppunt 100 van wandelnetwerk De Merode,

bij de abdij van Averbode, staat op de eerste

plaats. Maar op nummer drie prijkt knooppunt 48 van

wandelnetwerk Voerstreek, vlak bij het natuurgebied

Altenbroek.

Deze wandelroute trekt vooral bezoekers aan die willen

genieten van rust en stilte in een nog ongeschonden gol-

vend landschap. Altenbroek is ideaal om uren rustig te

wandelen. In het afwisselende landschap van beekvalleien

kan je op zoek gaan naar dassen, everzwijnen, wijngaard-

slakken en zo veel meer. Van 2014 tot 2020 loopt hier het

LIFE-project Pays Mosan, dat vooral zeldzame (kalk)gras-

landen herstelt. Best iets om trots op te zijn!

https://www.natuurpunt.be/natuurgebied/altenbroek

Altenbroek trekt veel bezoekers

Ammoniak is een kleurloos gas dat vooral vrijkomt bij de

ontbinding van dierlijke resten, mest bijvoorbeeld. Omdat

ammoniak zich niet erg ver van de bron verspreidt, wijzen

hoge ammoniakwaarden dan ook vaak op overbemesting

in de omgeving van de meetpunten. Daarom installeerde

de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) tussen juni 2015

en juni 2016 123 extra-meetstations in heel Vlaanderen,

naast 17 stations die ze permanent volgt.

Het onderzoek richtte zich vooral op Natura 2000-gebie-

den. Natura 2000 is een Europees project om de achter-

uitgang van de natuur een halt toe te roepen. Daarvoor

werden gebieden afgebakend waar de natuur een speciale

bescherming krijgt en waar gerichte maatregelen moeten

leiden tot een behoud of herstel van waardevolle habitats.

In Voeren vallen 1.592 ha onder dat statuut. Het gaat

vooral om privébossen en door het ANB (Agentschap Na-

tuur en Bos) beheerde bossen van de Vlaamse overheid,

maar ook natuurreservaat Altenbroek is er een belangrijk

onderdeel van. Daarom stond in de hoger vermelde peri-

ode ook daar een ammoniakmeetstation.

In vergelijking met bijvoorbeeld West-Vlaanderen en het

noorden van de provincie Antwerpen scoren we redelijk

goed. Maar tot de kop behoren we ook weer niet. Voor

heel Vlaanderen is het gemiddelde 3,3 µg/m3; de mediaan

bedraagt 2,8 µg/m3. Voeren zit met 3,0 µg/m3 daar vlak

bij. 3 µg/m3 wordt ook beschouwd als het kritieke niveau

voor hogere planten; daarboven kunnen ze schade oplo-

pen. Voor lagere planten zoals mossen ligt het kritieke

niveau bij 2 µg/m3.

Op de grafiek kun je zien dat er een piek is in het voorjaar.

Dat geldt voor alle meetpunten. In de lente rijden de boe-

ren immers massaal mest uit naar akkers en weilanden.

Rik Palmans

Ammoniak meten
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De dienst voor Onroerend Erfgoed van de Vlaamse over-

heid onderzoekt grote delen van Voeren naar de land-

schappelijke erfgoedwaarden. Het betreft de Voervallei,

vanaf de Nederlandse grens tot aan de Krindal, ten noor-

den van de spoorweg. Het Gulpdal wordt bestudeerd

vanaf Op-Zinnich tot aan de Nederlandse grens. Het gaat

om de dalbodem en het onderste deel van de dalflanken,

soms tot aan de bovenrand van het bos. De gegroepeerde

bewoning is er buiten gelaten.

Omdat ik de streek al een hele tijd geologisch inventari-

seer heb ik verleden jaar als vrijwilliger meegewerkt. Mijn

inventaris heb ik doorgegeven en dan ben ik het terrein op

gegaan om het ontbrekende aan te vullen. En meteen kon

ik mijn eigen inventaris vervolledigen!

Van de dienst kreeg ik LIDAR-kaarten van de streek waar

de huizen en bomen van verwijderd waren. Je ziet dan

elke kuil in het landschap. Sommige kende ik: oude groef-

jes, uitgebrikt land, erosiegeulen. Maar ik ontdekte er veel

nieuwe en ben dan door het landschap gaan lopen om ze

te onderzoeken.

Wat de diensten nu verder met mijn bevindingen en met

hun vele andere gegevens doen zullen we over een paar

jaar wel vernemen.

LIDAR-kaarten zijn luchtfoto’s die met een soort radar

genomen worden. Hoe ze daar dan de bomen en huizen

van verwijderen en het reliëf eronder tonen, dat gaat mijn

petje te boven.

Elza Vandenabeele

Onroerend Erfgoed inventariseert het Voerense landschap

We ontvingen een

reactie op een

artikel in d’r

Koeënwoof 37

(2016), over

Mathieu Possen uit

Teuven, die op 10

mei 1940 sneuvel-

de. In het artikel

stond onder meer:

‘Hij was gelegerd

op een boerderij.

De boerin vertelde

later aan de familie

dat ze had aange-

boden hem op de

hooizolder te ver-

bergen, maar dat

hij dat niet wou.’

Patrick Claesen

(bediende bij de

Voerense toe-

ristische dienst) weet daar meer over. De dame die deze

Belgische soldaat aanbood om zich bij haar te verstoppen,

was Patricks grootmoeder. Mathieu was daar gelegerd, in

de Klein Lafeltstraat in Riemst. Hij voetbalde altijd met de

jongens (Patricks vader en oom). Het was niet duidelijk

wie hem dood schoot. In Riemst deden verhalen de ronde

over mannen in pij, spionnen, een Duitse vijfde kolonne.

De mensen spreken daar niet graag meer over, zegt

Patrick. (In 1939-1940 zag alleman overal spionnen. En

‘Vijfde Colonne’ was toen een veel gefluisterd maar vaag

begrip.)

Mathieu Possen werd gedood en begraven in een wei, niet

ver van waar nu de Vice-Versa is. De vader van Patrick

heeft hem helpen begraven en ontgraven. Ze hadden in-

derdaad geen kist om hem in te leggen, alleen zijn jas.

Patrick hoorde dat hij was gehaald met kar en paard en

dat ze met een boot over de Maas moesten omdat de

brug van Visé vernield was.

Elza Vandenabeele
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Op 3 februari 2017 vond in de parochie-

zaal van ’s-Gravenvoeren de overhandi-

ging plaats van een bijbel uit 1556, die zich

zeker al vanaf de achttiende eeuw in het

dorp be-vond. Eén van de eigenaars die

zijn naam in de bijbel heeft genoteerd is

priester Mathias Henricus Huynen, met de

vermelding S’Gravenvouren en de datum 1

december 1772.

Nadien kwam hij in het bezit van onder

meer schepen Lambert Walpot, die in

Schophem woonde. De laatste eigenaar

was Winand Vandeberg (zie pagina 428

van dit nummer). Deken Jef Lemmens

heeft hem uit diens nalatenschap kunnen

kopen. Omdat hij vindt dat een dergelijk

erfstuk eigendom van de gemeenschap

moet blijven, heeft hij het boek aan de

Sint-Lambertusparochie geschonken.

De overhandiging was een gelegenheid om nog enkele

andere waardevolle stukken te tonen: een bijbel uit de

achttiende eeuw met zilveren sloten en het schutterszilver

van de vroegere schutterij van ’s-Gravenvoeren. Ook een

pateen (een zilveren schaaltje waar de hostie op werd ge-

legd), die in Moelingen in een tuin was gevonden, werd

aan die parochie teruggegeven. Jean-Marie Aussems hield

een korte lezing over de betekenis van de bijbelvertalin-

gen uit de zestiende en zeventiende eeuw op de ontwikke-

ling van het Standaardnederlands.

Deze bijbel is ook interessant omdat Lambert Walpot op

enkele lege pagina’s achteraan een ‘gedenckweerdige

memorie van den jaeren 1816’ geeft. Het weer was dat

jaar rampzalig slecht: tussen Pinksteren en Kerstmis geen

acht dagen zonder regen, aldus Walpot. Het laatste graan

werd pas in oktober binnengehaald en de kwaliteit ervan,

evenals die van de aardappelen, was bijzonder slecht. Een

transcriptie van de volledige tekst stond in Heem 6 (1962,

nr. 5-6), pagina’s 7-9.

Rik Palmans

Een bijbel uit 1556 keert terug naar Voeren

Natuurpunt Riemst en Voeren nodigde ons uit 18 februari

2017 deel te nemen aan hun jaarvergadering en de aan-

sluitende excursie in een mergelgroeve langs het Albertka-

naal. Met elf leden van Heem en Natuur Voeren waren we

goed vertegenwoordigd. We kregen eerst een uitgebreid

overzicht van de activiteiten en prestaties van Natuurpunt

in 2016. Daarna gingen we naar de Mergelgroeve waar de

vleermuizentellers al op ons stonden te wachten. Tot onze

verrassing was daar Ghis Palmans, de broer van Rik, bij.

Naast veel informatie over de groeve zelf vernamen we

dat de tellers al jarenlang bezig zijn met hun inventarisa-

ties. Maar daar blijft het niet bij. Ze bestuderen ook de

trekroutes en andere verblijfplaatsen van de verschillende

soorten vleermuizen. Vinden bepaalde knelpunten en

proberen die op te lossen. Zo hebben ze daadwerkelijk

resultaat in de bescherming van deze zoogdieren en dat

vertaalt zich in hogere aantallen. In de groeve kregen we

ook de nodige vleermuizen te zien. In spleten, aan het

plafond, aan de wand. Zo blijkt elke soort vleermuis ook

nog zijn favoriete plekje te hebben om te verblijven. En

dat heeft dan zeer precies te maken met temperatuur,

vochtigheid en langsstromende koude of warme lucht.

Baardvleermuis, ingekorven vleermuis, watervleermuis,

voor ons moeilijk te onderscheiden als ze zo onderste-

boven hangen, maar voor de tellers geen enkele moeite.

Ze doen dat dan ook al sinds de jaren tachtig. Een waar-

devolle hobby die hen blijft boeien.

Jos Buysen

Boeiende vleermuizenexcursie
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Buiten-wijs: voorjaarsbloeiers

Het is elke keer weer een van de hoogtepunten van het

jaar: de eerste zachte zwoele voorjaars agen en de lange

avonden, het heeft iets aparts. De natuur heeft zich onder

invloed van het toenemen van de daglengte en lichtduur

weer in gang gezet. Door die nieuwe energie begint ook

weer de groei. ‘Het braait de grond uit’ zei mij laatst een

oude boer. Wandelen, erop uit!

Verbazend hoe snel iets kan groeien, de bosbodems zijn

helemaal groen geworden door de groei van de voorjaars-

flora. Juist nu is het de tijd voor deze groep planten om te

groeien en te bloeien, simpelweg door het feit dat er nu

nog voldoende licht op de bosbodem valt. De bomen heb-

ben nog geen bladeren en daarvan maken typische voor-

jaarsplanten dankbaar gebruik van zoals het bekende

speenkruid.

Overal te zien hier in de streek, een klein laag bij de grond

groeiend plantje, momenteel bloeiend met een opvallend

gele kleur. Even vieze vingers maken, graaf eens zo’n

plantje uit zodat we de wortels kunnen zien. Heel opval-

lend zijn de kleine knolletjes aan de onderste bladstelen,

de broedknolletjes. Die zorgen voor de vegetatieve voort-

planting (voortplanting door groei). Er is in het verleden

ooit iemand geweest die met veel fantasie in de vorm van

de knolletjes speentjes zag vandaar de naam speenkruid.

Veel leuker vind ik de streeknaam: haneklootjes! Met veel

moeite kun je de vorm van de knolletjes daarop doen

lijken. Stel je voor: ‘Mam, wat eten we vandaag? Hane-

klootjes jongen.’

Eveneens maken we vroeg in het voorjaar kennis met het

verschijnsel van ‘naaktbloeiers’. De naam spreekt al voor

zich: de plant bloeit naakt, dat wil zeggen: hij bloeit op het

kale hout, de plant bloeit voordat de bladeren uit zijn. Een

sprekend voor-

beeld is de

hazelaar (foto

hiernaast), in-

middels al uit-

gebloeid – de

topbloeitijd ligt

meestal in

februari. Een

ander bekend

voorbeeld van

een naaktbloei-

er is de forsy-

thia, een beken-

de tuinplant

met fel geel

bloeiende vrij

forse struiken.

Het nut van al

dat naakte gedoe is, hoe kan het ook anders, voortplan-

ting. Dankzij het feit dat er nog geen bladeren aan de plant

zijn, kan het stuifmeel (mannetje) vrij door de wind ver-

stuiven en aldus toch bij de stamper (vrouwtje) komen om

daarna te versmelten met een eicel. Je begrijpt dat deze

methode van bestuiving erg veel verlies aan stuifmeel

heeft; het meeste bereikt immers nooit de stamper. Let

maar eens op als de grassen of de grove dennen bloeien;

hele wolken stuifmeel veranderen je auto in een gele auto.

Als je denkt dat het best mee zal vallen met die hoeveel-

heid stuifmeel die door de hazelaar geproduceerd wordt,

moet je maar eens kijken naar deze rekenopdracht: reken

uit hoeveel stuifmeelkorrels door één katje van de haze-

laar worden geproduceerd. De bloemen in de katjes staan

dicht op elkaar en

tellen is erg

moeilijk; laten we

uitgaan van 40

bloemen; in elke

bloem zien we 4

meeldraden; elke

meeldraad heeft 4

helmhokje zitten

zeker 5.000

stuifmeelkorrels.

Sierk Rommes

Voorjaar in de

Stasgrebbe

(Altenbroek): de

bodem is helemaal

bedekt met

speenkruid.

© Ernst Gülcher



439

Taaltoestand in de scholen van de Voerstreek in 1956

Guido Sweron stuurde ons een kopie van een artikel dat

verscheen in De Standaard van 13 junuari 1956:

In verband met de nieuwe taaltoestand in de Voerstreek

heeft oud-minister Moyersoen zijn opvolger op Binnen-

landse Zaken de volgende schriftelijke vraag gesteld:

De Minister gelieve mij te laten weten welk het taalregime

is dat op gebied van onderwijs thans wordt toegepast in

de gemeenten Moelingen, ’s-Gravenvoeren, Remersdaal,

Sint-Martens-Voeren, Sint-Pieters-Voeren, Teuven? Kan

de Minister me eventueel laten weten hoeveel kinderen in

Franse klassen en hoeveel in Vlaamse klassen in deze

onderscheiden gemeenten zijn terecht gekomen?

Minister Vermeylen antwoordde:

Remersdaal: In zitting van 14 november 1954 besloot de

Gemeenteraad van Remersdaal dat het Nederlands de

voertaal zou zijn van het onderwijs voor de eerste drie

lagere studiejaren en het Frans de voertaal voor de

overige studiejaren.

’s-Gravenvoeren: In zitting van 7 september 1953 stelde

de Gemeenteraad van 's-Gravenvoeren het aantal weke-

lijkse Franse lesuren vast als volgt:

2e studiejaar: 1,5 uur per week (spreekoefeningen);

3e en 4e studiejaar: 4 uren per week;

5e en 6e studiejaren: 8 uren per week;

eventueel 7e studiejaar: herhaling in ’t Frans van de

kursussen van het 6e studiejaar.

De uitvoering van deze Gemeenteraadsbeslissing, die op

18 maart 1954 op het Provinciaal Goevernement van Luik

toekwam, werd bij besluit van de heer Goeverneur van

Luik dd. 21 april 1954 geschorst als zijnde in strijd met de

bepalingen der wet van 14 juli 1932 houdende taalrege-

ling in het lager en het middelbaar onderwijs en op 3 mei

1954 werd deze schorsing bij besluit van de Bestendige

Deputatie van de Provinciale Raad gehandhaafd.

Sint-Martens-Voeren: In zitting van 22 november 1954

besloot de Gemeenteraad van Sint-Martens-Voeren dat

het Nederlands de onderwijstaal zou blijven in de lagere

gemeentescholen en dat het Frans zou onderwezen

worden naar rato van 3 uren per week in de 2e graad en

van 6 uren in de 3e graad.

Sint-Pieters-Voeren: In zitting van 16 november 1954

besloot de Gemeenteraad van Sint-Pieters-Voeren dat de

voertaal van de gemengde gemeenteschool het Neder-

lands zou zijn en dat het onderwijs in de tweede landstaal

zou gegeven worden van het 4e studiejaar af naar rato van

4 uur 45 minuten per week.

Geen der bovenvermelde gemeenteraadsbeslissingen

werd krachtens de bepalingen van de artikelen 86 en 87

der Gemeentewet bij koninklijk besluit vernietigd.

Moelingen en Teuven hebben de onderwijstaal van hun

scholen niet gewijzigd sinds het verschijnen van de

taaltelling van 1947. In de voornoemde gemeenten

bestaan slechts Nederlandse klassen.

De familie Geelen

Onlangs ontving ik een uitnodiging voor een daguitstap

naar Xanten en Kempen in Nord Rhein Westfalen (NRW).

Xanten ken je wellicht als legerplaats van een Romeins

legioen. Colonia Ulpia Traiana, zoals de Romeinse stad

heette, was de derde grootste Romeinse stad na Keulen

en Trier in Germania Inferior ten noorden van de Alpen.

Maar ken je Kempen, een Duitse stad in NRW tussen

Krefeld en Venlo? Het is een gezellig middeleeuws stadje

met mooie patriciërswoningen, oude vakwerkhuizen, het

kasteel van de Keulse vorst(prins)-bisschoppen, een mid-

deleeuwse stadspoort das Kuhtor, de Geleniusstraße (!?)

en vele mooie gerestaureerde steegjes.

Kempen is vooral bekend als de geboortestad van de zoon

van de smid Hemerken of Haemerken (kleine hamer), be-

ter bekend als Thomas a Kempis (°ca 1380 †1471 Zwolle),

een middeleeuwse augustijner kanunnik, kopiist, schrijver

en mysticus.

Voor mij is Kempen bovendien de bakermat van mijn

oudst gekende voorvader Marcus (Martinus) Geelen. Hij

leefde rond 1500 en was getrouwd met Anna von Tholl.

Hij was telg uit een patriciërsfamilie, d.w.z. een zeer voor-

naam niet-adellijk persoon die bestuurlijke functies uit-

oefende. Een kleinzoon van Marcus Geelen, Henricus

Geelen, was getrouwd met Gudula von Boeckel. Het echt-

paar had acht kinderen die glans gaven aan het geslacht.

Zoon Johannes Geelen (°1585 †1631), Sacrae Theologiae

Doctor en kanunnik van het Sint-Andreas-Stift te Keulen,

werd in 1627 benoemd tot Vicaris-Generaal van de Aarts-

bisschop van Keulen. Onder de naam Joannes Gelenius

heeft hij vele werken gepubliceerd met betrekking tot de

geschiedenis van Keulen.

Zoon Victor Geelen (†1669 Trier) trad in bij de paters ka-

pucijnen. Hij schreef zijn beroemde Summa practica theo-

logiae mysticae in het jaar 1646.

Zoon Godefridus Geelen (†1631 Keulen) was kanunnik van

het Heiligen-Apostelen-Stift te Keulen.

Zoon Gilles (Aegidius ) was geboren te Kempen op 10 ja-

nuari 1595 en is gestorven te Osnabrück op 1 augustus

1656. Deze Sacrae Theologiae Licentiatus, kanunnik van

het Sint-Andreas-Stift te Keulen en tenslotte titulair bis-

schop van Aureopolis in Lydia en hulpbisschop van Osna-
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brück, was net zo-

als zijn broer Jo-

hannes schrijver

van belangrijke

historische wer-

ken, o.a. De Mag-

nitudine Coloniae .

Als je Keulen be-

zoekt wandel je

naar het Rathaus

(stadhuis): op de

Rathausturm staat

het beeld van

noonk Aegidius

Gelenius naast dat

van Joost van den

Vondel.

Zoon Michael Gee-

len was enige tijd

burgemeester van

zijn geboortestad

Kempen. Hij was

eerst getrouwd

met Maria Wilms.

Na haar overlijden

hertrouwde hij met Godefrida Fischer. Uit dit huwelijk

werden minstens drie kinderen geboren namelijk Heinrich

(†1646) kanunnik van het Sankt-Severin-Stift te Keulen;

Johannes (†1673 Kempen) notaris, senator, burgemeester

van Kempen, gedeputeer-de op de Landdag; Martinus.

Dochter Anna Geelen was getrouwd met Bernhard Ren-

sing, rechter en lid van de Kurkölnischer Rat te Reckling-

hausen. Dochter Catharina Helena Geelen was getrouwd

met Theodor Heister uit Neuss, burger (patriciër) van de

stad Keulen.

Zoon Adam Geelen bekleedde er het ambt van burge-

meester en prefect. Uit zijn eerste huwelijk met Johanna

von Birckenpasch werd dochter Margaretha geboren, die

slotzuster werd in het Stift Nazareth. Na het overlijden

van zijn eerste echtgenote hertrouwde hij met Anna

Roichs.

Een van de vier kinderen uit dit huwelijk heette Ulrich

Geelen. Ulrich Geelen is vanwege de pest en de oorlog

naar Klimmen (Nederland) geëmigreerd. Daar trad hij op

10 februari 1643 in het huwelijk met Treintgen Lenssen.

Ulrich Geelen overleed in september 1700 in zijn nieuwe

heimat. En hup, daarmee heeft de familie Geelen een

nieuwe groene (Nederlandse) tak die door de eeuwen

heen uitgroeide, hoofdzakelijk in het Zuid-Limburgse

Klimmen, Valkenburg, Voerendaal en Wijlre (Stokhem).

Mijn overgrootouder(s) Geelen-Hoss en hun vier zonen

werden omstreeks 1900 pachters op de Molenhoeve van

Altenbroek in ’s-Gravenvoeren. Overgrootoma Tina Hoss

(foto hiernaast) werd in 1908 weduwe. De vier zonen zijn

dan op hun beurt getrouwd – Pierre Geelen-Debougnoux,

Jozef Geelen-Vrusch, Hubert Geelen-Levaux, Willem

Geelen-Broers – en beginnen boeren in 's-Gravenvoeren –

aan de Dreesch (nu Gezondheidscentrum De Dreesch), i

gen Mölleke en in Mennekesput – en in de Dorpsstraat in

Sint-Pieters-Voeren... Uit de familie Geelen-Broers werd

Wim Geelen priester (hij overleed eerder dit jaar op 91-

jarige leeftijd als ere-deken van Eupen), uit de familie

Geelen-Vrusch werden Pierre en Servais Geelen priester,

uit de familie Geelen-Debougnoux Joseph Geelen. Dus...

een priesterlink met het verleden?

De dertiende generatie, Julius Gelenius, groet u!

Julien Geelen

P.S. Er zijn/waren nog andere Geelen-takken. Zo was Wil-

lem (Guillaume) Geelen (1840-1904) getrouwd met Marie

Cathérine Cornélie Delvaux , dochter van oud-burgemees-

ter Henri Delvaux uit ’s-Gravenvoeren.

Deze Willem Geelen is weliswaar in ’s-Gravenvoeren gebo-

ren maar zijn vader Wilhelmus Geelen zag het levenslicht

in Cadier en Keer (NL) op 8 mei 1800; hij trouwde in 1839

met de Voerense Marie Clementine Cerfontaine

(1816-1912). De voorvaderen van deze Geelen-tak leef-

den van de vijftiende tot de achttiende eeuw in Margraten

en hebben geen aanwijsbare verwantschap met de Gee-

lens uit Kempen.

De naam Geelen is een patroniem: zoon van Geel of Giel

(Egidius). Het is dus best mogelijk dat hij op meerdere

plaatsen is ontstaan.

Als je geïnteresseerd bent waar jouw familienaam overal

voorkomt: ga eens kijken op http://familienaam.be/ (voor

België) of http://www.cbgfamilienamen.nl/nfb/ (voor

Nederland).
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Agenda

In de herfst en de winter organiseren

we binnenactiviteiten: lezingen en

werkwinkels. Maar in de lente en de

zomer trekken we naar buiten:

MA 17 april: Hoogboswandeling,

vertrek om 14:00 uur aan de kerk van

’s-Gravenvoeren;

ZA 13 mei: bezoek aan de klooster-

tuin van Val-Dieu, vertrek om 14:00

uur aan de parkeerplaats van de

abdij;

VR 19 mei: avondwandeling in Sint-

Martens-Voeren, vertrek om 19:00

uur aan het Veltmanshuis;

MA 19 juni: avondwandeling in Sint-

Pieters-Voeren, vertrek om 19:00 uur

aan de kerk.

Meer info op onze website:

http://heemennatuurvoeren.be.

Het vroegere café Splendid is als postgebouw gebouwd.

Henri Beckers (°1932) vertelt dat er aan gewerkt werd

toen hij in de lagere school zat. Hij herinnert zich dat de

post toen ‘op de berg’ – tegenover de huidige Franstalige

school – was (foto hiernaast). Het laatste huis (helemaal

rechts) was bakker Martinus. De muur onderaan langs de

weg was nog niet gebouwd, er liep een steil paadje naar

de post toe.

Het nieuwe postgebouw kwam klaar en toen was het oor-

log. Het werd ingenomen door de Duitse soldaten die de

spoorwegbrug bewaakten en zich bij de brug ook oefen-

den in schijngevechten. Uit die periode zijn nog muurteke-

ningen (waarop Duitse Stuka’s zijn afgebeeld) bewaard

gebleven (zie foto).
Jeanne Linder-Schillings (°1931) vertelde me dat de

Duitsers altijd zongen bij hun verplaatsingen. (Duitse

soldaten die al marcherend volksliederen zongen, dat is

voor mij ook een oorlogsherinnering.) Direct na de oor-

log hebben ‘de witten’ – de mensen van het verzet –

het gebouw gebruikt.

Toen ik in 1956 in Sint-Marten kwam wonen was de

post in het latere café. In het woonhuis woonde de

postmeester; hij was het hoofd van alle postkantoren in

het latere Voeren. In Sint-Martens-Voeren liep het

gerucht dat de postmeester vanuit zijn huis door een

opening in het postkantoor kon kijken om zo inbrekers

te betrappen.

Daarna was de post in het gemeentehuis; je ging voor-

aan in het midden binnen: rechts de post en links

gemeentesecretaris Vaessen. Dat was toen we nog

Luiks waren.

Elza Vandenabeele

Het vroegere postkantoor van Sint-Martens-Voeren

Hoogbos ’s-Gravenvoeren


